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Pressmeddelande                                                         10 oktober, 2022  

 
 
BE Groups rörelseresultat för tredje kvartalet 2022 förväntas 
uppgå till 40 MSEK 
 
BE Groups rörelseresultat för tredje kvartalet 2022 har påverkats negativt av det rådande 
omvärldsläget. Koncernens nettoomsättning förväntas uppgå till ca 1 514 MSEK (1 375) och 
det underliggande rörelseresultatet förväntas uppgå till ca 67 MSEK (193). Rörelseresultatet 
inklusive lagervinster och förluster förväntas uppgå till ca 40 MSEK (219). Minskad volym och 
höga kostnader för inkommande material har bidragit till lägre marginaler och därmed ett 
svagare resultat för det tredje kvartalet. En trend som i dagsläget ser ut att fortsätta under 
fjärde kvartalet.  
 
För de första nio månaderna förväntas koncernens nettoomsättning uppgå till ca 5 403 MSEK 
(3 878) och det underliggande rörelseresultatet förväntas uppgå till ca 538 MSEK (394). 
Rörelseresultatet inklusive lagervinster och förluster förväntas uppgå till ca 537 MSEK (463), 
vilket innebär att 2022 sammantaget har goda förutsättningar att bli ytterligare ett 
resultatmässigt starkt år. 
 
Alla siffror i detta pressmeddelande är preliminära och den slutliga rapporten för tredje 
kvartalet 2022 kommer att publiceras som planerat den 19 oktober 2022 kl. 14:00. BE Group 
kommer inte att lämna några ytterligare kommentarer avseende den finansiella utvecklingen 
innan delårsrapporten för tredje kvartalet har publicerats. 
 
 
Vid frågor, vänligen kontakta: 
Peter Andersson, VD och koncernchef  
tel: 0706-53 76 55, e-post: peter.andersson@begroup.com 
 
Christoffer Franzén, CFO 
tel: 0705-46 90 05, e-post: christoffer.franzen@begroup.com  
 
 
 
Denna information är sådan information som BE Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-
förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2022  
kl. 08.00. 

 
 
 
BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och 
aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom 
bygg- och tillverkningsindustrin. År 2021 omsatte koncernen 5,4 miljarder kr. BE Group har cirka 630 anställda med 
Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på 
www.begroup.com. 
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